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Måndag 9 december

Biltjuv
Ett mycket speciellt till-
greppsbrott inträffar i Surte. 
Målsägande, som håller på att 
reparera sin bil i garaget, går in 
i bostaden. Plötsligt hör han att 
någon kör iväg med bilen. Mål-
sägande följer efter det stulna 
fordonet, som kort därefter 
krockas. Två okända gärnings-
män springer från platsen.  

Tisdag 10 december

Drograttfylleri
På Violvägen i Surte visar en 
personbilsförare tydliga tecken 
på drogpåverkan och medtas 
för provtagning. Föraren är en 
man i 30-årsåldern som saknar 
körkort. Händelsen inträffar 
klockan 23.40. 

Onsdag 11 december

Trafikolycka
På E45 i Nol kolliderar två 
bilar i norrgående riktning. 
Räddningstjänst, ambulans 
samt polis åker till platsen. En 
av förarna avförs till Kungälvs 
sjukhus med smärtor i ryggen.

Fredag 13 december

Skadegörelse
Två fall av skadegörelse rap-
porteras från Gulklövergatan 
i Nödinge. I båda fallen rör det 
sig om stenar som kastats in i 
husen, genom ytterdörren res-
pektive balkongdörren.

Lördag 14 december

Glaskross
En ruta krossas till Heléns Café 
i Surte.

Söndag 15 december

Eldhärjad tidningshög
Någon sätter eld på en tid-
ningshög på Rödjans väg i 
Nödinge. Ärendet rubriceras 
som skadegörelse.

Antalet rapporterade vilto-
lyckor under november:

Rådjur 9

Älg 4

Vildsvin 2

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Carl Jan 
Granqvist besökte Ica 
Kvantum i söndags för-
middag för att saluföra 
och sin nya kokbok.

Den är unik på det 
sättet att den endast 
finns till försäljning 
i landets Ica-butiker 
– exklusive Maxienhe-
terna.

En hel del kunder tog 
tillfället i akt att köpa 
en bok och dessutom få 
den signerad av förfat-
taren.

Under en och en halv timme 
fanns Carl Jan Granqvist 
på plats i Nödinge, innan 
han blev tvungen att skynda 
vidare till nästa ställe. Kok-
boken hade release i slutet av 
november och har hittills sålt 
i 30 000 exemplar.

Lokaltidningen tog till-
fället i akt att fråga Carl Jan 
Granqvist vad han inte kan 
vara utan på julbordet?

– Grisfötter naturligtvis! 
Sedan ska det finnas tre sor-
ters sill och det är obligato-
riskt med två strömmings-
rulader. Sillsallad, revbens-
spjäll, grisleverpastej och 
rullsylta hör också julbordet 
till. Naturligtvis ska man ha 
ett rökt tryne mitt på bordet.

– Det jag inte förstår mig 
på är när folk blandar ihop 
ett midsommarbord med 
julen. Lax och löjrom hör 
inte hemma på julbordet.

Vad dricker du till jul-
maten?

– Mumma och lite bränn-
vin när vi ska sjunga.

Var firar du jul?
– Det gör jag i Grythyttan 

förstås. Det blir 40:e julen 
där. Jag hälsar på gästerna 
och sedan vilar jag ut i herr-
gården. Julen tillbringas med 
familj och släktingar, den 
yngsta är 21 år och den äldsta 
88 år.

JONAS ANDERSSON

Carl Jan Granqvist 
besökte Kvantum

Ica-handlare Marianne Sjöö tillsammans med Carl Jan Granqvist.

STARRKÄRR. Varför 
firar vi jul egentligen?

Svaret fick barnen i 
det julspel som perso-
nalgruppen i Starrkärr-
Kilanda församling 
spelade upp i förra 
veckan.

Totalt gavs nio 
föreställningar i Starr-
kärrs kyrka varav ett 
kvällsframträdande för 
allmänheten.

I förra veckan bjöd Starrkärr-
Kilanda församling in alla 
elever i närområdet, F-6, till 
ett nyskrivet julspel.

– Vi kände att vi ville 
presentera julevangeliet 
och åskådliggöra det på ett 

informativt och lustfullt sätt, 
förklarar kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Församlingen bjöd på 
transporten till och från 
Starrkärrs kyrka vilket gjorde 
att många klasser också nap-
pade på erbjudandet.

– En väldigt positiv 
respons. Eleverna tycktes 
uppskatta skådespelet som 
bjöds. Dessutom var detta 
en väldigt rolig grej att göra 
tillsammans i personalgrup-
pen. Alla ska ha en eloge för 
sin insats även vaktmästeriet 
som skötte ljud och ljus med 
bravur, säger Björn Nilsson.

Hur ser julen ut för din 
del?

– Det blir naturligtvis 

en del arbete. Förutom det 
så ska jag vara hemma med 
familjen och då i större 

mening, med syskon och så 
vidare.

Utöver det religiösa 
budskapet, vad vill du inte 
vara utan på jul?

– Jag tycker det är trevligt 
med allt pynt och granen för-
stås. Det skapar en speciell 
stämning.

JONAS ANDERSSON

Josef och Maria på väg till 
Betlehem.

Eleverna ville mer än gärna klappa den kamel som fanns 
med i det julspel som visades i Starrkärrs kyrka för elever i 
årskurs F-6. 

Lustfyllt julspel i Starrkärr

Vi önskar alla Alebor

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.brogrenindustries.com

Vi på Hardesjö  Bilverkstad önskar  alla

Den 23/12 stänger vi kl 13.00
Den 27/12 & 30/12 har vi öppet  

som vanligt

God Jul  &  
Gott Nytt År

/Niclas med personal

www.hardesjobil.se


